
В края на 2019 година 
Народно читалище „Про-
буда 1929” – с. Мъглен, 
община Айтос, тържест-
вено отбеляза 90-годи-

шен юбилей. Красивият 
празник обаче не беше 
на сцената, защото чита-
лищната сграда от месе-
ци е заключена. Причи-
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

24-30 АПРИЛ 2020, бр. 380

Епидемиологичната обстановка в 
община Айтос е относително спо-
койна - към момента под каранти-
на са 64 лица в общината. Те са под 
ежедневно наблюдение от РУ - Ай-
тос. 8 са новите лица под каранти-
на - контактни с онкоболния, зара-
зен в столичната болница „Св. Иван 
Рилски”.

- Във връзка със заповедта на 
министъра на здравеопазването, 
от 21  април 2020 година се въз-
обновяват женските и детски кон-
султации.

- Остава в сила забраната за по-
сещение на паркове и градини, в 
това число спортни площадки и зони 
за отдих.

- Всички мерки, предприети от 
Кризисния щаб от началото на из-

вънредното положение - де-
зинфекция, доставки на хра-
на, на защитни средства и об-
лекла на здравните и социал-
ните заведения, се изпълня-
ват без прекъсване.

- Кооперативният пазар в 
Айтос е отворен, при спазва-
не на санитарно-хигиенните 
изисквания от страна на тър-
говците и посетителите.

- Засилва се контролът за 
спазването на превантивните 
мерки – носене на предпазни 
маски, недопускане на струп-
ването на хора на едно място, 
спазване на дистанция.

- 100 потребители по проект 
„Патронажна грижа” получи-
ха хранителни пакети, предос-
тавени от Европейския съюз.

- ОУ „Христо Ботев” -  
с. Мъглен дари 159 предпаз-
ни маски, изработени от уче-

ници, учители и родители на Общин-
ския център за здравни и социал-
ни услуги.

- 65 семейства с ниски доходи и 
възрастни хора получиха храни-
телни пакети от кампанията „Купи 
и дари”.

- С дарения от чужбина, на со-
циално слаби семейства в квартал 
„Странджа” са раздадени 550 хра-
нителни пакета.

- В дарителската сметка на Об-
щинския кризисен щаб са постъпи-
ли 26 500 лв. от дарения на фирми и 
граждани. Изпълнява се волята на 
дарителите, средствата да бъдат на-
сочени към „МБАЛ - Айтос“ ЕООД и 
за мерките, предприети от Общин-
ския кризисен щаб. 

Призоваваме гражданите на об-
щина Айтос да спазват противо-
епидемичните мерки за неразпро-
странение на коронавирусната ин-
фекция.

64 под карантина в община Айтос

Започна генерален ремонт 
на читалището в Мъглен

От заседание на Общинския кризисен щаб - Айтос

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка 
с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 
23.04.2020 г. и 24.04.2020 г. ще се извърши пръскане сре-
щу кърлежи в зелените площи в град Айтос.

Дезакаризацията на тревните площи ще бъде извър-
шена с препарата „Биотек C/S”. Препаратът е разре-
шен за използване и е подходящ за борба с пълзящи и 
летящи насекоми. 

Карантинен срок 24 часа.
При неблагоприятни атмосферни условия пръскането 

ще се извърши съответно на 27.04.2020 г. и 28.04.2020 г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ната - опасна е за ползване и се 
нуждае от спешен ремонт.

Пак в края на миналата година 
Общинската администрация спе-
чели финансиране по проект за 
генерален ремонт на единстве-
ната културна институция в се-
лото, на стойност близо 400 хил. 
лв. Община Айтос обяви публич-
но състезание за избор на изпъл-
нител на строителните дейности 
по проект „Авариен ремонт на 

читалище „Пробуда“ в УПИ X, кв. 
14 по плана на с. Мъглен, община 
Айтос”. Предметът на обществе-
ната поръчка включваше първи-
ят основен ремонт на читалище-
то от десетилетия насам.

Девет бяха фирмите кандидати 
за изпълнител на обществената 
поръчка. Комисията класира на 
първо място “Мидия инфраструк-
турно строителство” ООД - Бур-
гас. Официалният старт на ре-

монта беше даден на 22 
април. Според шефа на 
фирмата Димитър Яна-
киев, в резултат “мъглен-
ци ще имат едно чисто 
ново читалище”.

НП

Сградата на мъгленската 
културна институция не е 
ремонтирана от десетилетия



Димитър ОШАВКОВ

В края на 60-те години на 
миналия век, в Айтос беше 
построена четириетажна по-
щенска палата, оборудвана 
със съвременни високочестот-
ни телефонни уредби (ВЧУ) за 
междуселищни и международ-
ни съобщения. На 26 октомври 
1970 година влезе в експло-
атация стъпкова Автоматич-
на телефонна централа тип А 
- 29 с неколкостотин абоната. 
Операцията по пуска на нова-
та централа беше подготвена 
предварително и се извърши 
бързо и качествено от някол-
ко технически екипа, които за 
„нула“ време изключиха теле-
фонните номератори на Цен-
трална батерия (ЦБ) и прев-
ключиха абонатите към нова-
та АТЦ. Операцията се прове-
де под ръководството на Не-
делчо Стойков - началник на 
Районна станция на съобще-
нията (РСС) Айтос. 

Моят екип имаше задача 
най-напред да превключи теле-
фонния номератор на Градска-
та болница, което извършихме 
за броени минути. Други екипи, 
под ръководството на  стар-
ши техниците Радко Ангелов, 
Фоти Бозуков и Петко Дълбо-
ков превключиха  телефонни-
те централи на Завода за ре-
зистори „Ченгелиеви“, участъ-
ка на МВР, ДАП, ЖП гара и др. 
към новата автоматична цен-
трала. Екип от техници с ръко-
водител Костадин Якимов де-
нонощно обслужваше работа-
та на АТЦ, която заемаше за-
едно с репартитора площ от 
над 100 кв. метра на послед-
ния етаж на РСС. Днес стъпко-
вата АТЦ е заместена от съвре-
менни електронни устройства, 
които работят без обслужващ 
персонал и заемат площ от ня-
колко квадратни метра. Съвре-
менните телефонни и радио-
устройства замениха труда на 
десетки телефонистки и опе-
ратори, които свързваха  ръч-
но абонатите. 

В партера на пощенската 
палата бяха монтирани теле-
фонни кабини за автоматич-
но междуселищно и междуна-
родно избиране. Успоредно с 
навлизането на новите техно-
логии в съобщенията, навле-

зе и телевизията в бита и ста-
на ежедневие. През лятото на 
1966-а инсталирахме български 
телевизионен приемник  „Опе-
ра“ в кабинета на началника 
на РСС. Тъй като нямаше те-
левизионен предавател в Бур-
гаско, изработихме и монти-
рахме 24-елементна антена на 
покрива на Старата поща и я 
насочихме към връх „Ботев“, 
отстоящ  на 200 км от Айтос. 
Тази антена беше единствена 
в града и „наблюдавахме“ фут-
болни мачове по БНТ, където 
играчите изглеждаха като под-
вижни точки на екрана. Благо-
дарение на звуковия съпровод 
разбирахме развоя на играта. 
Наскоро след това, над с. Ко-
шарица беше изграден теле-
визионен предавател. По съ-
щото време на „Хисаря“ край 
Айтос извиси снага ретрансла-
тор, тъй като градът остана в 
радиосянка от предавателя на 
„Слънчев бряг“.

През 1970 година в пощен-
ската палата се настани и РТВ 
- Айтос, който досега се поме-
щаваше на таванския етаж на 
Общината. Освен администра-
тивните и пощенски служби, 
в новата сграда се оборудва 
просторно радиостудио със 
съвременна звукозаписна тех-
ника и транзисторни нискоче-
стотни усилватели, които за-
хранваха над две хиляди ра-
диоточки в града. Програма-
та на Радио „София“ получа-
вахме чрез високочестотна 
връзка от радиорелейна стан-
ция „Добра поляна“. Убеден 
съм, че и днес радиофикаци-
ята е най-удобното средство 
за известяване и организация 
на населението при природ-
ни бедствия, пожари, епиде-
мии и други екстремни усло-
вия. Поддържам това мнение, 
тъй като от 1965-а в продълже-
ние на шест години, като ради-
отехник поддържах вътрешни-
те радиосъоръжения в пощен-
ските клонове  на  Айтоска и 
Руенска селищни системи. За 
целта ползвах служебен мо-
тоциклет „ИЖ“ с кош, който 
се управляваше  доста труд-
но по изровените пътища на 
района. Любопитно е да спо-
деля как заслужих тази мощ-
на руска машина от 19 конски 
сили. През лятото на 1965 го-

дина постъпих на работа като 
старши техник в служба „Ради-
офикация“ при РСС - Айтос, за 
строителство  и поддръжка  ра-
диовъзлите в  селищни систе-
ми Айтос и Руен. Първоначал-
но с раница на гръб и мотопед 
„Симсон“ - стар модел с педа-
ли, който често излизаше от 
строя, зиме и лете пътувах из 
района. Веднъж потеглих през 
гората по старото шосе за с. 
Ръжица и по средата на пътя 
мотопедът „кихна“ и отказа да 
работи. Веднага се заех с по-
вредата, тъй като имах разпи-
сан срок за ограничаване из-
лъчването на програмата на 
Радио „София“ от радиовъзли-
те. Неочаквано за мен настъ-
пи развръзка. Край мен спря 
автомобил с бял номер, т.е. 
служебна лека кола (частни-
те коли имаха жълти номера). 
Шофьорът попита какъв е про-
блемът. Повдигнах рамене, за-
щото нямах отговор и обясних, 
че пътувам за отстраняване на 
повреда по радиоуредбите в 
селата. След като чу разговора 
от колата, слезе шефът и каза: 
„Излиза, че сме свои хора! Аз 
съм Марко Кътов!“. Останах 
изненадан: Това беше дирек-
торът на Окръжно управление 
на съобщенията в Бургас, чий-
то подпис стоеше под запове-
дта ми за назначение на рабо-
та в РСС - Айтос. Качихме мо-
топеда в багажника на колата и 
заедно пристигнахме в пощен-
ска станция „Ръжица“. 

По-нататък пътуванията до 
селата извършвах с автобуси-

те на ДАП - Айтос. Скоро за 
нуждите на Радиослужба Ай-
тос получихме нов мотоцик-
лет с кош, който свали тежка-
та раница с радиоматериали 
от раменете ми. С удовлетво-
рение ще споделя, че благода-
рение на новото оборудване  с 
Уредба за външно озвучаване 
(УВО), екипът на Радиослуж-
бата в Айтос проведе първото 
озвучаване на традиционни-
те „Славееви нощи“ на естра-
дата на парка през мeсец юни 
1968 година.  

През лятото на 1966-а започ-
на активно изграждане на ра-
диомрежи в Руенска селищна 
система. В края на месец ав-
густ построихме и пуснахме в 
действие радиоуредба с около 
30 домашни радиоточки и два 
улични високоговорителя в с. 
Трънак. На покрива на слад-
карницата на „Селкооп“ - Тръ-
нак издигнахме първата в ра-
йона приемна телевизионна 
антена за програмата на БНТ 
от връх „Ботев“ със сравнител-
но силен телевизионен сигнал. 
Монтирахме нови радиоуред-
би в пощенските станции Пир-
не и Просеник. Разширихме 
радиомрежата в с. Люляково, 
последва изграждане на нова 
радиомрежа в с. Руен, с. Ска-
лак, с. Сини рид и др. Колек-
тивът на техническите служби 
при Районна станция на съоб-
щенията - Айтос изпълняваше 
отговорно и с достойнство ро-
лята  на междуселищен и на-
ционален възлов център в те-
лефонно отношение.

П   О   К   А   Н   А
Уважаеми  дами  и  господа  

общински  съветници,
С настоящата покана Ви 

уведомявам, че на основание чл.23, 
ал.4, т.1  от  ЗМСМА  и чл.31, ал.2, 
т.1 от  ПОДОСВОА  на Община Айтос, 
свиквам  СЕДМОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  
Общински съвет Айтос, което ще се 
проведе на  30.04.2020 г.  /четвъртък/  
от  09.30 ч.  в киносалона на Народно 
читалище „Васил Левски 1869” гр. 
Айтос,  при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
1. Докладна записка с вх. № ОбС-

159/07.04.2020 г.от Красимир Енчев 
– председател на Общински съвет Ай-
тос, относно оттегляне на Решение № 
59, прието на заседание на Общински 
съвет Айтос и отразено в протокол № 
5/24.02.2020 г. 

2. Докладна записка с вх. № ОбС-
157/03.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно при-
емане на мерки за защита на граж-
даните и бизнеса и справяне с ико-
номическите последици, в следствие 
усложнената епидемиологична об-
становка.

3. Докладна записка с вх. № ОбС-
130/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно при-
емане на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество.

4. Докладна записка с вх. № ОбС-
133/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно при-
емане на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредбата за определя-
не и администриране на местните так-
си и цени на услуги на територията на 
Община Айтос.  

5. Докладна записка с вх. № ОбС-
174/21.04.2020 г.от Красимир Енчев 
– председател на Общински съвет - 
Айтос, относно вземане на решение 
за предоставяне на временна финан-
сова помощ на общинско търговско 
дружество „ГЕНГЕР“ ЕООД, в размер 
на 85 000 лв.

6. Докладна записка с вх. № ОбС-
161/07.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно за-
страховане на имоти – частна общин-
ска собственост.

7. Докладна записка с вх. № ОбС-
143/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно ак-
туализация на бюджета и капитал-
ната програма на Община Айтос за 
2020 г.

8. Докладна записка с вх. № ОбС-
163/09.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно дава-
не съгласие за финансиране изгражда-
нето на Клетка 2 на Регионално депо 
за отпадъци – Братово.

9. Докладна записка с вх. № ОбС-
140/16.03.2020 г.от Красимир Енчев 
– председател на Общински съвет - 
Айтос, относно приемане на Общин-
ска програма за закрила на детето за 
2020 г. на Община Айтос.

10. Докладна записка с вх. № 
ОбС-135/16.03.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но приемане на Програма за разви-
тието на туризма на Община Айтос за 
2020-2023 г.

11. Предложение с вх. № ОбС-137
/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно приемане 
на „Отчет по изпълнението на Програ-
ма за опазване на околната среда на 
територията на Община Айтос 2015-
2020 г.” за 2019 г.

12. Докладна записка с вх. № ОбС-
142/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно при-
емане на бюджетна прогноза на Об-
щина Айтос за периода 2021-2023 г. 
в частта за местните приходи и раз-
ходите за местни дейности.

13. Предложение с вх. № ОбС-112
/28.02.2020 г.от Красимир Енчев – 
председател на Общински съвет Ай-
тос, относно приемане на отчет  за  
дейността на  Общинско търговско 
дружество „Многопрофилна болни-
ца за активно лечение - Айтос” ЕООД,  
гр.Айтос  за 2019 год.

14. Докладна записка с вх. № ОбС-
162/07.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно да-
ване съгласие Управителят на „Меди-
цински център І-Айтос“ ЕООД да про-
веде публично оповестен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем за 
срок от три години на терен с площ 
1 кв.м., находящ се на първи етаж в 
сграда „Медицински център І-Айтос“ 
ЕООД, до медицински кабинет №11, 
за поставяне на автомат за напитки и 
пакетирани стоки.  

15. Докладна записка с вх. № 
ОбС-132/16.03.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но даване съгласие Управителят на 
„Генгер”ЕООД да проведе публично 
оповестени търгове с явно наддаване 

за отдаване под наем за срок от три 
години на имоти – частна общинска 
собственост, представляващи състав-
на част от общински комплекс „Алея 
на старите занаяти”, построен в ПИ 
000783, м.”Лесопарк”, в землището 
на гр.Айтос.

16. Докладна записка с вх. № ОбС-
172/16.04.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно Годи-
шен доклад за наблюдение на изпъл-
нението на общинския план за разви-
тие за 2019 г. на Община Айтос.

17. Докладна записка с вх. № 
ОбС-128/16.03.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но учредяване право на пристроява-
не на обект „Второстепенна постройка 
на допълващото застрояване – лятна 
кухня” в УПИ VІІ-1565 кв.31 по плана 
на гр. Айтос, с административен адрес 
ул.”Хисарска” № 13.

18. Докладна записка с вх. № 
ОбС-127/16.03.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относ-
но прекратяване на съсобственост 
между Община  Айтос и физически 
лица в УПИ ІІІ-1235, кв.75 по плана 
на гр. Айтос, с административен ад-
рес ул.”Станционна” № 69.         

19. Докладна записка с вх. № ОбС-
121/12.03.2020 г. от Мариана Димо-
ва – зам.кмет на Община Айтос, от-
носно прекратяване на съсобстве-
ност между Община  Айтос и физи-
чески лица в УПИ ХХ-1316, кв.97 по 
плана на гр. Айтос, с администрати-
вен адрес: гр.Айтос, ул.“Георги Бен-
ковски“ № 34.

20. Докладна записка с вх. № ОбС-
122/12.03.2020 г. от Мариана Димова 
– зам.кмет на Община Айтос, относно 
прекратяване на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физически лица 
в УПИ ХІІІ - 532,  кв.148 по плана на 
гр. Айтос,  с административен адрес:  
гр.Айтос,  ул.“Богориди“ № 32. 

21. Докладна записка с вх. № ОбС-
129/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между 
Община  Айтос и физическо лице в 
УПИ Х, кв.205 по плана на гр. Айтос, 
с административен адрес: гр.Айтос, 
ул.“Арабаконак“ № 10А.

22. Докладна записка с вх. № ОбС-
136/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между 
Община  Айтос и физически лица в 
УПИ V-38, кв.10 по плана на с.Мъглен, 
община Айтос. 

23. Докладна записка с вх. № ОбС-
126/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между 
Община  Айтос и физическо лице в 
УПИ ІІ-25, кв.12 по плана на с.Пирне, 
община Айтос. 

24. Докладна записка с вх. № ОбС-
164/09.04.2020 г. от Мариана Димова 
– зам.кмет на Община Айтос, относно 
промяна  на начина на трайно ползва-
не на имот № 027015, с площ 21,272 
дка – частна общинска собственост, 
находящ се в м.”Ясака”, в землището 
на с.Караново и на имот с идентифика-
тор 56438.147.2, с площ 23146 кв.м. 
– частна общинска собственост, нахо-
дящ се в м.”Дере бою”, в землището 
на с.Пирне, (номер по предходен план: 
147002) от НТП „Трайни насаждения” 
в НТП „Изоставена нива”.

25. Докладна записка с вх. № ОбС-
125/16.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно дава-
не на разрешение за изработване на 
ПУП за промяна предназначението на 
имот № 274006, местност „Алтън тар-
ла”, землище на гр. Айтос.

26. Докладна записка с вх. № ОбС-
149/19.03.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно да-
ване на разрешение за изработване 
на ПУП за промяна предназначението 
на имот № 431019, местност „Хамам 
дере”, землище на гр. Айтос.

27. Питания.  
С оглед спазване на всички про-

тивоепидемични мерки, свърза-
ни с разпространяването на GOV-
ID-19, Ви уведомявам, че в залата 
ще присъстват само общинските съ-
ветници, кмета на общината, пред-
ставители на звеното по чл.29а от 
ЗМСМА и вносителите на доклад-
ните записки.

Поканата да се публикува на ин-
тернет страницата на Община Ай-
тос, раздел Общински съвет и изпра-
ти на общинските съветници на по-
сочен от тях електронен адрес. Об-
щинските съветници да бъдат уве-
домени устно по телефона, за което 
да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от 
ЗМСМА общинските съветници са 
длъжни да присъстват на заседани-
ята на Общинския съвет.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съ-

вет Айтос
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Предвид обявеното, с Ре-
шение на Народното събра-
ние, извънредно положение 
на територията на цялата 
страна /ДВ бр. 22/ 13.03.2020 
г., Заповед на министъра на 
здравеопазването №РД-01-
124/13.03.2020 г. и препоръките 
на Националния и Общинския 
кризисен щаб за превенция 
и строги противоепидемични 
мерки за неразпространение 
на короновирусната инфекция 
(COVID -19)

 
Седмото редовно 

заседание на Общински 
съвет - Айтос

ще се проведе на 
30.04.2020 г. (четвъртък) 

от 9.30 часа
в киносалона на Народно 
читалище „Васил Левски 

1869” - град Айтос
 

На заседанието, с оглед 
спазване на противоепиде-

мичните мерки, 
не могат да присъстват 

граждани и представители 
на медии

 
На заседанието на Об-

щинския съвет, освен об-
щинските съветници, ще бъ-

дат допуснати единствено 
представители на Общин-
ска администрация - Айтос, 
които имат пряко отноше-

ние към обсъжданите теми 
в дневния ред и служите-
лите от звеното по чл.29а 
от ЗМСМА.

При провеждане на засе-
данието стриктно ще бъдат 
спазени предписанията на 
здравните органи за спазва-
не на лична дистанция, полз-
ване на защитни средства, 
дезинфекция и възможност 
за проветряване на поме-
щенията.

За приетите решения на 
заседанието, гражданите 
на община Айтос ще бъдат 
своевременно осведомени 
чрез пресцентъра на Об-
щина Айтос и на интернет 
страницата на Общината.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС
гр. Айтос 8500, ул. „Цар Освободител” № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ, Тел/Факс: (0558) 2-21-66, Е-mail: obs.aitos@abv.bg

Седмото заседание на 
Общински съвет - Айтос ще се 
проведе в читалищния салон

При засилени мерки за превенция, без граждани и медии

Пощенски, телеграфни, телефонни 
и радиосъобщения в Айтос

Айòоñ - 60-òе години на ХХ век



Скъпи пðияòели,
Използваме случая да изкажем за пореден път 

нашата огромна благодарност на всички дарители, 
коиòо заñòаваò до наñ и ни подкðепяò в òози òðуден 
за всички момент.

Публикуваме на Вашето внимание отчети на ръ-
ководството на „МБАЛ-Айтос“ ЕООД за получените 
дарения и извършените разходи във връзка с диаг-
ностика, лечение и карантина на случаи с COVID-19 
до 22.04.2020 г. Пазете се и бъдете здрави!

Преди известно време, стоти-
ци прочетоха във Фейсбук една 
по детски вълнуваща покана - от 
Ученическия съвет на ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Мъглен към дирек-
тора Зорка Петкова и учителите. 
Става дума за един електронен 
апел на децата към директорка-
та и педагозите да се включат в 
тяхна инициатива в борбата с ко-
ронавируса. Идеята им - в сво-
бодното от дистанционно обу-
чение време, всички да се за-
емат с изработването на пред-
пазни маски с подръчни матери-

али, които да дарят на нуждае-
щи се възрастни хора. Апелът на 
Ученическия съвет завършваше 
с посланието: „Ако днес всички 
сме заедно, утре можем да спа-
сим човешки живот!”.

На детския призив, с желание 
се отзоваха не само директорът 
и учителите, но и много родите-
ли от с. Мъглен. Резултатът от об-
щото начинание стана известен 
днес, на 21 април - 159 вече го-
тови предпазни маски бяха да-
рени на Общинския център за 
социални и здравни услуги - Ай-
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159 предпазни маски изработиха ученици 
от ОУ „Христо Ботев” - село Мъглен

„Ако днес всички сме заедно, утре можем да спасим човешки живот!”

На 23 април започна свещеният месец. Джа-
мията на Районното мюфтийство в Айтос оста-
ва отворена, но при въведени строги мерки за 
предпазване от зараза, заяви за вестник „На-
роден приятел“ Районният мюфтия Селятин Му-
харем. Общите молитви, в това число и петъч-
ната молитва не се извършват в джамията. Пре-
поръката е вярващите да практикуват религи-
озните тайнства у дома.

Заради коронавируса, месецът на пост през 
деня и празнуване и молитви след залез ще е 
доста по-различен. Задължително ще се спаз-
ват правилата за социално дистанциране, лич-
на хигиена и ограничаването на събиранията на 
много хора. Празнични трапези с много хора 
няма да се организират. Тези от мюсюлмани-
те, които искат да дарят хранителни продукти, 
трябва добре да ги пакетират и да ги дарят на 
сираци или социално слаби семейства, каза 
още Районният мюфтия.

Рамазан започна - ще е по-различен

СъОбщЕНИЕ
Община Айтос уведомява всички собственици/ползва-

тели на рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и 2 от 
Закона за рибарството и аквакултурите на територията на 
община Айтос:

С цел създаване на оптимални условия за естествено въз-
производство на пролетно-лятно размножаващите се видо-
ве риби и други водни организми през предстоящия пери-
од на забрана за улов на риба и други водни организми в 
периода на тяхното размножаване, в съотвествие с чл.32, 
ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите(ЗРА), във 
водните обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2, е необходимо да 
бъде поддържан оптимален наличен воден обем.

На основание чл.44в от ЗРА и във връзка с писмо с изх.№ 
06-00-12/07.04.2020г. на Изпълнителна агенция по рибар-
ство и аквакултури, собствениците и наемателите (концеси-
онерите) на водни обекти са длъжни да поддържат оптимал-
но ниво на водата при провеждане на мероприятия по кон-
тролирано изпускане на води с цел опазване на хвърления 
хайвер на размножаващите се рибни популации.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Социално подпомагане” - Айтос
ВАжНО СъОбщЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение и усложнена-
та епидемиологична обстановка, Агенция за социално подпо-
магане (АСП) разширява начините за достъп до администра-
тивните си услуги, както следва:

Заявления-декларации за различни видове социални пла-
щания могат да бъдат подавани чрез:

- Системата за сигурно електронно връчване - www.egov.bg, 
за което е необходимо да притежавате персонален идентифика-
ционен код (ПИК), издаден от Национален осигурителен институт 
(НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран елек-
тронен подпис (КУКЕП);

- лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (об-
ратна разписка) до адрес: град Айтос, улица „Васил Левски“ № 5, 
ПК 8500, ДСП – Айтос;

- електронен адрес – ao@asp.government.bg.
Образци на заявления – декларации за различните видове со-

циални плащания могат да бъдат изтеглени от електронната стра-
ница на АСП www.asp.government.bg.

Допълнителна информация бихте могли да потърсите на 
следните телефони:

Отдел „Социална закрила“ : 0558/26342
Отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и соци-

ални услуги“ : 0558/22862
Отдел „Закрила на детето“: 0558/25630
както и чрез запитване на електронния адрес на Дирекция 

„Социално подпомагане“ – град Айтос: 
dsp-aitos@asp.government.bg

ОБяВЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСтИцИОННО ПРЕДЛОжЕНИЕ

Реконструкция  на уличното осветление на ули-
ци в град Айтос - „Братя Миладинови”, „Софро-
ний”,  „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Рай-
на Княгиня”, „Неофит Рилски”, „Дядо Стойно” и 
„Д-р Павлов”.

Инвеститор - Община Айтос.

тос, с молба към служителите да ги 
предоставят на нуждаещи се въз-
растни хора.

Общинският кризисен щаб сър-
дечно благодари на учениците, на 
техните учители и родители за же-
ста към възрастните хора!

НП

„МБАЛ - Айтос“ ЕООД 
с отчет за даренията



К. К.: Госпожо Вътева, как 
се зароди идеята за „Учили-
ще в облака“?

Ир. В.: Идеята за използ-
ването на облачните услуги 
има дълбоки корени в рабо-
тата на учителите в СУ „Нико-
ла Йонков Вапцаров“ - град 
Айтос, но като че ли напълно 
съзря при създадената ситу-
ация с въвеждането на елек-
тронното обучение. Под мое 
ръководство, в електронна 
среда, дистанционно беше 
създаден екип, включващ 
г-жа Иванка Лалева – зам.-
директор по УД, г-жа Свет-
лана Енева – зам.-дирек-
тор по УД, със специалност 
„Информатика и Информа-
ционни технологии“, г-жа 
Вера Димитрова – ръково-
дител направление ИКт и 
г-н Здравко Димов – стар-
ши учител по английски 
език и работещ отдавна с 

тези приложения. 
 К.К.: Защо се спряхте 

именно на тази образова-
телна платформа?

 Ир.В.: Облачната услуга 
Google G Suite включва ос-
новни приложения, които мо-
гат да помогнат на общуване-
то и подобрят организацията 
на съхраняване, достъпност и 
използване на информация в 
училище. Голяма част от учи-
телите и учениците в училище 
познават и използват в рабо-
тата си част от тези приложе-
ния. Те са създадени, за да 
помогнат на учители и учени-
ци да работят в екип, по-лес-
но и с повече възможности за 
общуване, когато не са заед-
но в класната стая. Затова не 
ни трябваше много време да 
се организираме и обединим 
около идеята да използваме 
именно тази платформа.

К. К.: Какви са предим-

ствата, заради които пред-
почетохте облачната услуга 
Google G Suite?

Ир. В.: Основното предим-
ство на Google G Suite е това, 

че напълно отговаря на изис-
кванията за защита на лични-
те данни и учениците работят 
в безопасна и контролира-
на среда, а същевременно е 
лесна и достъпна за използ-
ване. Убедени сме в предим-
ствата на това средство пред 
останалите. Знаейки, че по-
вечето от учителите в наше-
то училище работят с различ-
ните приложения на Google – 
G mail, Google диск, Google 
Classroom, Google докумен-
ти и формуляри, операцион-
ната система Android на теле-
фоните, преходът към Google 
G Suite няма да е нещо напъл-
но неизвестно.

Друго предимство е, че въ-
веждането на тази облачна 
услуга ще подобри значител-
но комуникацията между учи-
телите, между учители и уче-
ници, учители и родители. 
Всичко ще се прави от едно 
място.

Третото предимство е, че 

всички учители и служители 
ще имат служебни имейли с 
еднакъв домейн, vaptsarov.
org, което е добра стъпка в 
изграждането на облика на 
училището като съвременно 
и модерно.

Освен това платформата е 
безплатна и достъпна изцяло 
на български език. Училището 
ще разполага с неограничено 
облачно пространство за съх-
ранение на всякакъв вид до-
кументи и файлове и няма да 
се налага да се ползват лич-
ни профили, за да се съхра-
нява съдържанието, което се 
ползва за работа с ученици-
те. Информацията е достъпна 
във всеки един момент от все-
ки компютър, таблет, смарт-
фон през персонален сигурен 
електронен профил.

К. К.: С какво активиране-
то точно в този момент на 
Google G Suite ще помогне 
на електронното обучение 
във Вашето училище?

Ир. В.: Google G Suite за об-
разованието е безплатна об-
лачна платформа, която се 
използва от различни учили-
ща в България. Ресурсите и 
инструментите на платфор-
мата са широко приложими 
и могат да бъдат използвани 
за организация на обучение 
и учебен процес, подпомог-
нати от дигитални техноло-
гии. Google G Suite за обра-
зованието е официално при-
зната и отговаря напълно на 
изискванията на Министер-
ство на образованието и на-
уката. Използването на об-
лачната услуга в образова-
телния процес ни дава въз-
можност за синхронно/асин-
хронно обучение от разстоя-
ние чрез създаване на вирту-
ални класни стаи, за споделя-
не на учебно съдържание, за 
осъществяване на видеовръз-
ка между всички участници, 
система за онлайн тестване 
на знанията, за генериране 
на отчетност относно еже-
дневна активност и комуни-
кация чрез електронна поща/
чат канал.

К. К.: Благодаря Ви за по-
лезната информация, гос-
пожо Вътева. желая на Вас, 
Вашите учители и ученици 
ползотворна работа в об-
лачната платформа! 

Ир. В.: И ние Ви благода-
рим, че правите достояние 
на общността новостите и 
начинанията, които педа-
гогическите специалисти на 
СУ „Никола Йонков Вапца-
ров“ прилагат в действие в 
името на децата, за тяхно-
то по-добро обучение и об-
разование! Очаквайте от 
нас още много добри нови-
ни, свързани с повишаване 
имиджа на училището! На 
този етап СУ „Никола Йон-
ков Вапцаров“ е най-модер-
ното и съвременно училище 
в града! Благодаря Ви!

Разговоðа води Каòя 
КОСТАДИНОВА
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Средно училище „Никола Йонков Вапцаров” – 

град Айтос – модерното училище

Благодарим на нашия анонимен благоде-
тел, от който получихме таблети на стойност 
3000 лв.!

Само няколко дни след като направихме сво-
ите дарения, приехме дарени таблети! Не оч-
аквахме, че трябва да получим нещо в замяна. 
Нашият малък жест на добрина и съпричаст-
ност вече намери своя обратен път към нас! 
Точно когато имахме нужда от подкрепа!

Благодарим Ви! Бъдете здрави!

Ирина ВЪТЕВА, Директор на на СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров”

Росица ДОЛАПЧИЕВА, Председател на 
Училищното настоятелство

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров” 
направи още една успешна крачка към 
дигитализацията на учебната работа и 
въвеждането на новости – активирана е 
облачната услуга Google G Suite. По този 
повод разговаряме с директора на 
училището – г-жа Ирина Вътева и екипа, 
който работи по въвеждането на тази 
съвременна платформа.

Анонимен благодетел 
дари на вапцаровци 
таблети за 3000 лв.

Педагогическият колектив и Училищното 
настоятелство на СУ „Никола Вапцаров” - 

Айтос с благодарност!

СУ “Никола Вапцаров” - Айтос

Снимки и колаж: Мария Филипова-Димова


